
Република Србија-Град Београд
Градска општина Чукарица
Управа Градске општине
Одељ. за грађ. и ком. посл. и коорд.инвес.пројек.
Одсек за комуналне послове, 
Шумадијски трг бр.2;
Тел.011/3052-228; Е-mail:smilic@cukarica.rs

   ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ОГЛАШАВАЊА  

Подносим захтев да ми се одобри постављање средства за оглашавање     (заокружити):
1) рекламни пано (осветљен, неосветљен)
2) плакат
3) налепница
4) електронски дисплеј
5) светлеће слово
6) балон
7) транспарент (платнени, ПВЦ и сл.)
8) дељење летака
9) зидна витрина

 Локација рекламе:     (објекат, улица, број, место): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Површина рекламе: П = _________ м²

Број реклама __________________ ;

 Период за који се тражи одобрење:  од   ________________ до __________________  год.

Уз захтев се обавезно прилаже:

1) техничкa документацијa у папирној и дигиталној  (  pdf  ) форми у три примерка – (садржина
техничке документације утврђена је Прилогом 1. који је саставни део Одлуке о оглашавању на
територији града Београда („Сл.лист града Београда бр.86/16, 126/16, 36/17  и 96/17)

2) Доказ о регистрацији делатности у АПР
3) сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство за оглашавање
4) Копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно корисника постојећег мерног места, уколико

се средство за оглашавање напаја електричном енергијом са истог 
5) друге сагласности у складу са  посебним законима,  зависно од типа и места постављања (у

складу  са  законом  којим  се  уређује  заштита  од  пожара  за  средства  за  оглашавање  која  се
прикључују  на  високонапонску  мрежу,  сагласност  управљача  државних  путева  уколико  се
средство  за  оглашавање  поставља  у  заштитном  појасу  пута,  електро-енергетска  сагласност
уколико  се  средство  за  оглашавање  прикључује  на  линијски  инфраструктурни  објекат,
сагласност аутора односно Друштва архитеката и др.) 

У  случају  постављања  средства  за  оглашавање  као  дела  пројекта  објекта,  уз  захтев  за  издавање
одобрења прилаже се: 

1) сагласност власника, односно корисника површине 
2) одобрење за изградњу грађевинског објекта 
3) употребна дозвола 
4) оверени пројекат издат у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката

Рок за решавање предмета: Законски рок.



Такса:
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Градска општина Чукарица
износ: 315,00 дин.
бр.рачуна: 840-742251843-73
бр.модела: 97;   позив на бр.: 65-011

Приликом преузимања решења уплаћује се такса за израду решења у износу од 3.675,00 динара, на тек.
рачун 840-742251843-73,  бр.модела 97,  позив на број  65-011,  сходно тар.  бр.  12 тачка  7  Одлуке о
измени Одлуке о локалним административним таксама  („Сл. лист града Београда“, бр. 85/19).

Подаци о подносиоцу:     
                       
Име и презиме физичког лица / назив правног лица и матични број: __________________________ 
____________________________________________________________________________________

Место, улица и број/седиште правног лица: ______________________________________________

Контакт телефон/E-mail:_______________________________________________________________

У Београду, ____.______.________год.                                     П О Т П И С  


